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 هماهنگ شود .   ) سرکار خانم دکتر اسیری(مدیر گروه پرستاریبا  کودکاندر مورد واحدهای  **توجه:
  

 

 
 
 

 مالحظات 

26/2 
17/3 

29/1 
20/2 

16/12 
23/1 

18/11 
10/12 

 
  تاریخ

 

شماره 
 

 

 واحد                           1واحد   2واحد 3واحد 4واحد
 اسامی 

ا  
 ه

به
شن

ه 
س

و 
ا 
 ه

به
شن

و 
د

 

 
 2کودکان بیمارداخلی  

 صبح
 
 

 اورولوژی  صبحداخلی دو   دکانکو
 

 سارا -علی جمشیدی . 1 داخلی اعصاب 
 فاطمه  -آخوندی  . 2
 فاطمه -آدینه پور . 3
 یاسمن -.  محمدی4
 مریم -االزمنی. 5
 شقایق -نوروزی . 6
 رقیه -. نجارماهر7
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 2کودکان بیمار داخلی 
 عصر 

 اورولوژی 
 عصر 

 کودکان سالم عفونی صبح  
 

 جراحی اعصاب  
 

 هنا م–.محمدی فتوت 1
 فائزه -. عزتی سیاه اسطلخی2
 فریما -. تفرجی کسمائی3
 ملیکا -جمشیدی سه ساری.4
 نگار –ندان خ.5
 تینا -دی مقدم.حدا6
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 عصر  1کودکان سالم داخلی  
 

 کودکان بیمار  داخلی اعصاب  اورولوژی 
 عصر   1داخلی 

 
 
 
 
 

      مهدیه-.ابراهیمی1
 .شقایق میرزایی 2
 مریم-. عابدزاده3
 سیداحمدرضا -میرابراهیمی.4
 امیرحسین -نظامی الغری.5
 محسن -جاوید دشتکی . 6
 معبود -نجفعلی نسب . 7
 ابراهیم-براریا. 8
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 کودکان سالم عفونی  
 عصر 

 
 کودکان  بیمار 

 عصر  2داخلی 

 توراکس  جراحی اعصاب 
 

 حمیدرضا -. رضائی1
 حسین-حارسی کرنق . 2
           صالح                                           -بالرک.3
 حمیدرضا –.مهرابی 4
 امیرمحمد -امیری پور. 5
  ماهان -.پوراکبری6
 امیرمحمد -.جهانی کلده7
 میرحامد -. حسینی نیگجه8
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 اعصاب جراحی  
 

 توراکس 
 
 
 

کودکان سالم داخلی   صبح  2کودکان بیمار داخلی 
 صبح    2

 امیرحسین  -.حضرتی1
 امیرمحمد -.کبیری راد2
 آریان -علی پورمکاری . 3
محمدامین                                -.مرادی فیلی4
 سیدسبحان                                    -. حسینی5
 بهزاد -.محمدی6
 حسن –.پیرمحمدی 7
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 داخلی اعصاب  اورولوژی 
 عصر 
 

 
 عصر   2کودکان بیمار  داخلی  

 
 

 
 کودکان سالم 

 عصر   2داخلی 
 

 مریم -.امیدزاده1
 طمه فا-کدیورچافجیری . 2
 افروز -. حسین زاده3
 معصوم-. گرماپشته4
    معصومه  -.عبدی  5
 نیلوفر -.طوافی فرد6
 نیلوفر -. رحیمیان احمدگورابی7

6 

 کودکان سالم  اعصاب     داخلی 
 عفونی عصر 

 
 کودکان بیمار 
 عفونی عصر 

 

 اورولوژی 
 

 محمدکاظم -.غالم پور1
 محمد -. علینقی زاده2
 حامد -.فالح نصرت آباد3
 آرمان -زیتونلی . 4
 حسنی -.صابری ناو5
 عاطفه السادات -.وکیلی6
 عاطفه  -.جوان7
 فائزه  -.صیادی8
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 توراکس 
  

 سالم کودکان  داخلی اعصاب   
 داخلی یک عصر 

 
 

 
 
 

بیمار      کودکان
 عفونی عصر 

 

 شاهین -رمضانی . 1
 امیر مهدی  –.شعبانی 2
 میثم -.تحویلی گسگرئی3
 آرمین  -الله کار . 4
 ین  سید امیر حس  –.عابدی 5
 مریم                           –صائمی . 6
 فاطمه -حقیقت طلب گراگوئی . 7
 محدثه  -مشتاقی طوالرودپائین.8
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 توراکس 
 عصر 
 

 کودکان بیمار  جراحی اعصاب   
 اورزانس کودکان  صبح

 

کودکان سالم عفونی  
 صبح

 محمدرضا -.قلی نژاداله دهی1
 محمد حسین -ربیعی جیلدانی.2
 دی مه-.  دائمی احدی3
 امیرحسین -پورملک الهیجی. 4
 رضا -. امیدی5
 .ماهان منصوری 6
    محمدرضا-کالگر.7
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